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Felelős kiadó: 

öiv. Vákár LtjoBné 

Előfizetést  á r : 
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Külföldre  egy érre 16 Pengi. 
Megjelenik minden vasárnap. 

Nyílttéri közlemények dija soronkl.t 1 Pengő. 
Kéziratokat nem adónk vissza. 

Hirdetési dijakat a legolcadbban Bzáinltjok. 
Klr.dóhlvatal : Csíkszereda, Apafi  Mlhály-ntoa 15. Bz 

Fslelóg saerkesstó: 
vitéz Rţssegh Győző 

Rikkancsnak és cselédnek viszik 
Pestre a székely gyermeket. 

Sieptember 26. és 20 án tíz észak-
erdélyi és keletmagyarorssági vármegyé-
nek gazdái találkoitak OyergyÓAzennuikló 
son. Hatvankét ssékely falu  népének kép 
viseld! jöttek össze, hogy megbeszéljék a 
székely fala  Jövőjét. 

As alábbiakban érdekes hangokat raga-
dunk ki ebből a találkozóból. Minden nem 
seti törekvésünk legfőbb  alapja a mtgy.r 
falu  azóialt meg e<en a szerve?kedetpu. 
A fOlddel  a tudás jogán is összefon  kalá-
szos gaadáink építették meg a maguk szer 
vesetét eB hallatták hangjukat, amelyre 
méltán figyelt  fel  ai egésa orBzág közvé-
leménye. 

A azékely kérdéssel kapcsolatosan 
tObbek között Teleki Béla az EMQE elnöke 
eseket mondotta: 

Ugy hisaem ezen a helyen sióvá kell 
tennem ast a komolytalan gondolkozást ÍB, 
mely a székely kérdésbAI as utóbbi időben 
látszólag tetsseiőe, de valójában silány 
divatot csinál. Kóros tünet, hogy ma min-
denki a ssékelyt menti, mindenki írt hozzá, 
kezdve attól, hogy ait a székely gyerme-
ket, aki a jövö értelmiségének az utánpót-
lására hivatott, rik kanosnak viszi fel  Pestre, 
vagy tovább viszik őket cselédnek. A szé-
kely nép fejlődésének  nem az az iránya, 
mert nem az a cél, hogy ezrével ontsák 
a cselédeket, — bármilyen nélkülözheted 
len éB tisitességes munkahely az — hanem 
u, hogy fOldhöz  kOtve Onnálló kenyérke-
resők legyenek, vagy a kereskedelem, ipar 
és értelmiség kiapadhatatlan forrása  legyen. 

TObbssOr hangostattam — folytatta  Te 
leki Béla, hogy aki a ssékely kérdést meg 
oldotta az megoldotta as erdélyi kérdést. 
Ennek vissont feltétele,  hogy a székely 
kóidésből egyetemes, olyan nemseti progra 
• o t csináljunk, amelyet minden magyar 
kormány egyformán  magáénak vall. Ezt 
akarjak elérni az uj Székely Kongresssus-
sal, amelynek előkéssitése folyamatban  van. 
Reméljük, hogy as orsság legkiválóbb ssel-
lemi és erkölcsi tényesOl a kérdés alapoB 
ismerőivel megtalálják a megoldás helyes 
irányát.. 

A Jelentgetek ellen. 
A nagy gazda találkozás állást foglalt 

a járványsaerüen pusztító jelentgetésekkel 
kapcsolatosan is. A jelentgetést bi kell 
irtani, mert es nem magyar tulajdonság, 
ennek semmi kOse a nyilt magyar jellemhez. 
Nem ssabad elfelejteni  hangoztatta a gazda-
gyűlés —, hogy minden alaptalan vád és 
rágalom, amivel egy dolgos embertársunkat 
Illetnénk merénylet ennek a népnek leg< 
ssentebb érdekei ellen. Mert as ilyen er 
kOlflei  réseken tOrnek be aaok az ellensé 

grk, akik a mi megrontásunkra törekednek. 
Az államnak is vigyáznia kall azonban, hogy 
tisztségekbe be ne kerülhessenek olynn sze-
mélyek, akii erkölcs'i.eg kifogásolhatók,  — 
állapította meg igeu bölcsen a gazdata 
iálkozó... 
We hagyjuk itt az ősi földet. 

Virág László csikszentimrei aranykalá 
BZOB gazda, a most megalakult EMQE Ka-
lászos Oazdassakosztály fótitkara,  lendüle-
tes beszedben mutatott rá arra a köteles-
ségre, hogy Bzervezetten álljunk oda fajtánk 
mellé éB tauitsuk. Ne engedjük magunk»: 
soha semmiféle  jelszóval megtéveszteni, 
vagy Júdás pénzen megfizetni.  Ne hagyjuk 
itt aa ósi földet  — mondotta a csikBzent 
imrei gazda — miut ahogy azt olyan gyak-
ran látjuk. A város veszedelmesen vonzza 
a falu  népet. Pedig eljön az idö, amikor 
aat megbánják. Aki nem szereti a magyar 
földet  az ne egyek magyar kenyeret. Ma 
minden szellemi és fizikai  erőt a falura  kell 
fordítani,  mert eaen fordul  meg a magyar-
ság jövőjo — fejezte  be nagy érdeklődés 
mellett elmondott beszédet a fiatal  szé-
kely flu... 
Szembe kell szállni minden olyan törek-
véssel, amely az erdélyi magyar gazdaegy-
séget bárhonnan is megakarná bontani. 

dáikcdáu mellett arra is, hogy kellő időben 
felismerje  a közéje furakodó  rossz szándé-
kot 6s ast kiseprűzze onnan. Elvárjuk a 
kalászos gazda-szervezkedéstől, hogy a falu 
magyar öntudatát biztosítsák. Munkáljuk 
azokataz utakat, amelyek sseretetbenösBse-
hoznak és ne azon járjunk, amelyek egy-
mástói eltávolítanak. Vigyázzunk, mert ne-
künk magyaroknak egymáson kivül nincs 
akiben megkapaBBkodjunk. Ha erre ismét 
későn ébredünk ra, akkor végképpen 
elveszünk. 

A kalászos szakosztály megalakulásá-
nak célját a gazdatársadalom abban fog-
lalta össze, hogy késsen áll minden olyan 
törekvéssel szemben, amely kősónk fura-
kodva az egységünkre készül törni. 

Nem lehet eléggé dicsérni ennek az 
Összefogásnak  éppen eat a felkészülését. 
Jól látjuk naponként azt a sokféle  akna-
munkát, amely ma nem egyszer ugy keríti 
hatalmába a tömegeket, hogy éBzre sem 
vessi. Egyebet nem ÍB említünk, mint azt 
az elégedetlenség-BsitáBt, amelyet elvégez-
nek népünk között aaokban as esetekben, 
amikor a háborús kényszer intézkedések 
követkeltében egyes közszükségleti cikkek 
szűkebbek. 

Nagyon helyes, ha siervesett gazda 
tOmeg áll szemben eseknek a népünk között 
bujkáló sötét zavartkeltóknek felforgató 
munkájával. Bizony a falut  jól kézben kell 
tartani, mert igen sokszor, méltánytalanul 
és igasBágtalanul haragssik a városra, vagy 
az ő nyelvükön mondva — „az urakra". — 

A háború eltolódásokkal jár. Azt min-
denkinek tudnia kell, hogy a mai nagy 
élet-halál kUsdelmekben sok mindenről le 
kell mondani. Ezt a lemondást mint vesze-
delmet nem as .urak' szabadították reánk. 
Lelketlen izgatás és ai ellenséges propa-
gandának a fogása,  amikor ezen a terüle-
ten uszítja egymáBnak az embereket. 

Erdély kalászos gazdáira többek között 
as a feladat  ÍB háral, hogy a falut  meg 
tanitsa a töld tudományával való okos gas-

Int'láció—bankjegy szaporítás. 
Rimányi Subueller Lajoa pénzügyminiszter 

a mult beti gazdasagi tájékoztatója során részle-
tesein foglalkozott  azokkal az aggodalmaskodó 
bangókkal, amelyek a mai bankjegyforgalmunkat 
az előző világháború inflációs  jelenaégeivel ha-
sonlítgatják össze. 

Mindenesetre a mai vezetőknek nehéz a 
dolga. Általaban ugyanazzal a nemzedékkel nebéz 
elmtetni, hogy ma mioden másképpen megy. Bi-
zonyos beidagzattaégek alól képtelen Bsabadulní. 
Az infláció  különösen gyengéje a már egyizben 
öndzeouiloit mai embernek. 

A pénzügyminiszter azzal kezdte nagyérde-
keaségü beszámolóját, hogy .azt mondják nincsen 
háború infláció  nélkül, én azt mondom, bogy 
baDkj>.agyazsporitás nélkül nincaen háború.* 

A pénzügyminiszternek a Bzivai kétségte-
lenül a busz éí elölt vagyonát vesztett generá-
ciónak szo.Dak. Ea .-» generáció televény talaja a 
bizalmatlansági propagandának, ezért a gazdaság-
politikai tájékoztatás és oktatás a propaganda 
minden eszközével legelaősorban feléje  kell irá-
nyuljon. 

Éppen ezért aziveaen foglalkozunk  a pénzügy-
miniszternek azzal a felvilágosító  magyarázatával, 
amely éles vonallal választja el a mult világ-
háború utáni inflációt  a mai bankjegyszaporulattól. 

A pénzügyminiszter azt mondta, hogy az 
inflációt  •* mull világháború után az kényszerí-
tene ki, hogy a háborút túlnyomórészt kölcsö-
nökkel fedezték  és a rendezett * állami háztartás 
hiánya suiyoa helyzetbe hozta az országot. De a 
korona elértéktelenedése azért mégsem öltött 
volna katasztrófába  méreteket, ha három forra-
dalom nem szakad az oratágra. Ezekben az 
anarchisztikus állapotokban, amikor az adók nem 
folytak  be, a rendezett államháztartás lehetet-
lenné vált, nem maradt más lehetőség a kormány 
Bzámára, mint a bankóprés. 

A pénzügyminiszter adataiból kitUnik, hogy 
az államháztartás költségeinek több mint 70 szá-
zalékát fedezzük  adóból és caak a fennmaradó 
részt kölcsönökből. Ez a 70 ; 30 arány a múltkori 
világháborúban 5 :95 volt. A pénzügyminiszter 
meleg hangon szegezte le, hogy az.uj adómorál, 
amit a nemzettől kapott a legnagyobb segítsége 
ezekben a nehéz időkben. Ae, hogy a nemzet a 
legmesszebbmenő áldozattal teáz eleget adófize-
tési kötelezettségének megbecsülhetetlen támoga-
tója gazdaaágpolitikánknak. 

De kiderült a pénzügyminiszter adataiból az 
is, hogy ebbsn az évben kibocaátoit 900 milliós 
kölcsönből, melyet BZ államklncatár a bankoktól, 
gyáripartól éa biatoBitóktól felvett,  mindössze 200 
millió ment tovább a Nemzeti Bank leszámítolási 
állománya terhére, mert 360 milliót az Idei taka-
rékbetét-emelkedés fedezett,  ugyancsak 360 mil-
lió pedig fedezetet  nyert a pénzügyi kormány 
által Idejekorán életbeléptetett szelektív hitel-
politika révén. 
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Uár 1942. elad felében  kendett mutatkoani 
a szelektív hitelengedélyezési rendsaer hatása, de 
teljes jelentőségében csak as Idén érvényesült. 
Közben ugyanis a kormány és a jegybank még 
fokozta  a saelekclót. Kiterjesztette ast aa áru-
lombardhitelekre, a mezőgazdaság konjunkturális 
hasznot élvező erősebb rétegeivel szemben pedig 
érvényééi tette azt as elvet, amit ssegedi beeső-
dében szögezett le Reményi-Bchneller Lajos éz 
amely elv gazdaságpolitikai ssempontból rendkí-
vüli jelentőségű, hogy t. i. kl fogja  kényszeríteni 
an adósságcsökkentést mindenütt, ahol ennek 
anyagi éB szociális lehetősége fennáll.  Akik a 
pénzbőség lélektanát ismerik, értékelői tudják e 
rendssabály súlyát. Tudvalevő ugyanla, bogy aa 
áruhiánnyal kapcsolatos pénafölösleg  veszedelmes 
kihatásai nem merülnek kl az áruhalmozás, tesa-
uráláa, vagy az ingatlanvásárlás közvetlenül mu-
tatkozó jelenségeiben. Van mindezeknél alattomo-
sabb, csak később ható, de akkor annál súlyosabb 
károkat okoaó veszedelem, a hitelinfláció  éB az 
eaasl kapcsolatos spekulatív adóaaághBlmozáB. 
Reményi Schneller Lajoa ez ellen a veszedelem 
ellen ia felvette  a harcot éa már azegedi beszé-
dében bejelentette: .Nincs magyar kormány, mely 
a báboru után ne venné majd igénybe súlyos 
adókkal aaokat a jogtalan haBanokat, melyeket 
egy eaek különböaö hitelmanipulációkkal szerez ek 
maguknak." Ezt mondotta Szegeden, most pedig 
már közölhette, hogy a pénzintézetek megfelelő 
helyen alkalmazott hiteimtgvonásal révén már 
eddig nem kevesebb, mint 860 millió pengó folyt 
vissza a Nemaeli Bankhoz. Ea a hitelpolitika 
kettős baaaonnal jár. Először azzal a közvetlen 
eredménnyel, hogy fékezi  a bankjegysaaporulatot, 
másodszor azzal a távolabbi eredménnyel, mely-
nek reményét a pénzügyminiszter ezekkel a sza-
vakkal csillogtatta fel  a multhetl gazdasági érte-
kezleten : „Az a célom, hogy a báboru befejeztével 
egy tehermentes ÓB adóBságmentes mezőgazda-
ságot lássak, melynek leaz ereje a mezőgazdaság 
Baükségessé váló gépesítésére." 

Ennek az előrelátó pénzügyi politikának nem 
nehéa igazolnia, hogy a mégis mutatkozó bank 
jegyaaaporulat egyáltalában nem jelent letérést a 
pénaBgyi stabilitás alapjairól éa nem jelent ve-
szedelmet a p nzárték jövőjére. A megnövekedett 
bankjegyforgalom  olyan pozitív tényezőkkel függ 
ÖSBZB, mint amilyenek az ország területének meg. 
nagyobbodása, a forgalomtól  elvont tezauráltmii 
liók, aa elkerülhetetlen katonai kiadáaok éa végül 
— éppen az elmúlt hetekbén — a várakozásokat 
ia felülmúló  terméa finanszírozása.  A termés-átvé-
tellel éa beraktározáaa>l együttjáro, a normális 
méreteket túlhaladó hiteligények kielégítése azon-
ban caak átmenetileg jelent bankjegyszaporulatot. 
A jó terméanek nemcsak azt köszönhetjük, hogy 
as orazág kenyérmagvakkal való ellátása a bá-
boru ötödik évében jobb és aökkenéamentesebb, 
mint volt aa elaó világháború bármelyik évébeu. 
EaenfelÜl  lehetőség nyilik a feleslegek  olyan 
exportjára ls, amelyért vagy a termelés jövőjét 
biztosító nyeraanyagokat éB más termelési eszkö-
zöket, vagy egyenesen a magyar valutát alátá-
masztó devlzaellenértéket kapunk; Az olyan hitel-
kiterjesztés tehát, mint amilyent az aratási kam-
pány fiuansziriftásB  tett szükségessé, éppen a 
stabilitás egyik tényezője, az inflatórikua  vesze-
delem hathatóa ellenszere. 

Naponként érezzük és látjuk a magunk kis 
körében azt, hogy mennyire a régi beidegzett-
zégek alapján azaladunk éB alarmlrozunk az inflá-
ció felé,  anélkül, hogy annak alapja volna. Da 
megflgyelhetjük  ennek a szörnyű veszedelemnek 
kiszámíthatatlan kárát is, amit köavetlenűl okoa. 
As emberek lassan nincsenek tisztában a pénz 
értékével. TeBsék megfigyelni,  hogy a nagy ria-
dalomban már mindenki Baját maga árazza BZOI-
gá atait és olyan tempóban, hogy Bzzal nem lehet 
lépést tartani. 

Ez az *az állapot, amikor szívesebben hall-
gatunk az összebolonditó rémhírre, mint a veze-
tőinkre. Aa inflációs  rémhír a legveszedelmesebb, 
mert az B legérzékenyebb vonalon a vagyonúnkban 
leaa kárt Kérjük a magyar kö/onaéget, olvassa 
el a pénzügyminiszterünknek fenntí  fejtegetéseit 
és higyjen abban, hogy a pénzünk körül nincsen 
semmi baj mindaddig, amíg oktalan fegyelmezel 
lenséggel magunk nem csinálunk jóvátehetetlen 
hibát. 

Lakást kaphat k é t 8,obá8> 
" s é g e s , p i n c é s lakást, 

ha helyette 2 szobát, vagy szoba-konyhát 
ad. — Telefon:  16. 

Metoldái előtt a Maival iine. 
Ábrahám József  dr. Cslkvármegye alispánja, 

mint a Calkl Magánjavak Ideiglenes elnöke és sár-
gondnoka Bseptember 24-én értekezletre hívta a 
vagyon Ideiglenesen megválasztott lgazgató-vá-
laaztmányát, a vármegye törvényhozóit éa a csiki 
ssékely társadalom rétegeinek képviselőit. A népes 
értekealeten megjelent Kováts Károly dr. főispán 
la. A vagyonellenőraéaével megbízott valláa- ÓB 
közoktatásügyi minisztériumot Velita Ernő dr. mi-
nisaterl titkár képviselte. 

A Magánjavak ideiglenes elnöke és zárgotd-
noka okmányszerűen Ismertette a vagyon múlt-
beli ÉB jelezilegl b lyzetét. Megállapította, hogy a 
tulajdonosok érdekei a lehető legBürgősebben vég-
leges rend: sést követelnek. Ezt, az Illetékes helyen 
többasör hangsúlyozott álláspontot a kormányzat 
IB magáé rá tette a aaon van, hogy a múltbeli 
hibák teljea kiküszöbölése mellett, törvényhozás 
utján, viUgoaBn éa megtámadhatallanul rendeaae 
a Magánjavak kérdését. As idevonatkozó előzetes 
tervezettel foglalkozott  az Igazgatótanács B azzal 
lényegében egyet ért. 

A vagyon igazgatója felolvassa  a rendezésre 
vonatkozó elózeteB tervezetei, amely határozottan 
leszögezi, hogy a vagyon a volt caiki azékely 
határőrcsaládok fluágon  egyenes leszármazottjá -
nak kizárólagos tulajdona. Jövedelméből azonban 
más, arra érdemea calkl azékelyi is támogatni kell. 

Az igazgatótanács álláspontját vitéz Anta1 

Aron gimnáziumi igazgató ismerteti éa indokolja. 
Megállapítja: az Igazgatótanáca egyhangúlag ál-
láatfoglalt  a jogosultság kérdéaében. A .viaaza-
Bzerzett havasok" elnevezéae alatt lamert terüle-
teket annakidején II. József  azért adta, mert a 
székelység Bdózotl, polgári kötelességeket telje-
sített s mindezeken felül  saját költségén katonás-
kodott. 27 évig harcoltak a székely határőrök 
Napoleon ellen. Az 1849-es vagyonelkobzást kö-
vető visszaadás már a szabadelvű világban történt, 
amikor a nemzeti érdekeket elködösiiették. Ennek 
természetes következményeként evtizedeken ke-
resztül olyanok vezették a vagyonokat, akiknek 
semmi kezük sem volt hozzá. Ezt a lehetőséget 
egyszer B mindenkorra meg kell szüntetni. A 
megye 80—90 százaléka határőrivadak B igy a 
tulajdonjog kérdése vitás nem lehet. 

dsfoglaláa  jogán . . . 
Kováta Károly dr. főiapán,  mint a magán-

javak volt ügyéaze szól a kérdashaz. Szerinte a 
vagyon ődfogiuláaból  ered. Mrgállapitjs, hogy az 
óai Bie*ke'y jogszebályok szerint minden Rzekely 
nemes a igy minden csiki Bzármazáau azékely 
tulajdonol. Szerint- a határőrcsalád névjegyzé-
kének összeállítása is nehéz, sőt sok esetb n le-
hetetlen. Kiemeli: a jogtal n elnyomás ellen jo-
gaik védelmében többször felkelő  székelyek ellen 
megtorlásként alkalmazott jobbágysorba taszítás, 
a hatalom részéről önkényes éa törvénytelen volt, 
mert a székely, az ŐBÍ jogszabályok szerint a 
n«m'sségét s igy a vagyonát nem veazith tte el. 
Ebtől következik: a vagyon caiki tozékely népi 
jellegű. Következetesen: az egyéni tulajdonjog 
lehetőségét teljesen kl kell zárni. 

Esekután Cslkvármegye főispánja  felteszi  a 
kérdést: mi a halyeB eljárás és megoldás ? A 
Cs'ki Magánjavak a csiki székelység, elsősorban 
a széke'y határőrök áldozatából kifejlesztett  cól-
vagyon. Igy domborodik kl az a népiség, amit a 
székely határőrök > nnakldején csináltak. Olyan 
rendelkezéseket kell tehát a kérdés megadására 
Irányuló jogszabálytervezetbe iktaini, mely a ké-
telyeket, az esetlegea i.iról eljárás lehetőségének 
az árnyékát 1B kiküszöböli. Nem szabad szem elöl 
téveszteni, hogy annakidején II. József  császár 
olyant ajándékozott, amihez joga nem volt, mert 
Székelyföldön  mind n a székelyek tulajdona volt 
A korona a Székelyföldön  n-m rendelkezett in-
gatlan vagyonnal, tehát nem la ajándékozhatott. 
A történelem félreérthetetlenül  bizonyítja: a biro-
d ilml hatalom ezt a vagyont akarta gyógyító ta-
paaak nt ragaaztanl azoknak a szenvedéseire, 
akikkel saeinben csak nemrégen !s olyan kegyet-
len jogtalansággal lépett fel. 

Erőas Pé er dr. közjegyző aa igazgatótanács 
határoiata mellett foglalt  állást Kéri, hogy a 
javaslatba határozottan foglalják  bele, hogy anyai 
ágon csak azok részesülhetnek segélyben, vagy 
máa támogaiáBbau, akik székelyeihez mentek 
férjhez  Ehhez a kikötéshez a lehető lí-gBzIgo-
rubbsn ragaszkodni kell. 

Kik résnasüllietnek aa 
dal Jog áldásaiban ? 

Nagy Antal cslkBzentmártoni esperes-plébános 
köali, hogy jelenlsg ó 74 évi-s. Már gyermekko-
rában IB a>t hallotta, hogy a „Csiki Magánjavak" 
elneveaése alatt ismert vagyon a cslkl eaékely 

határőr családok tutajdona. Bat aa gazaágotugy 
kell kidomborítani, hogy a vagyon jövedelmeiből 
minden calkl székely, de csakis ssékely résaeiül-
jön. Bíró Ferenc esiksseredai fóeaperes-plóbáno  i 
megállapítja: felcBlkl  székely huszár családbél 
származik mindkét ágon. Édesapja mégis levél-
hordásból taníttatta — papnak. Egyetlen esetben 
kapott 60 korona Begélyt a lóbeaierzésl alapbői, 
pedig jó bizonyítvánnyal minden évben kérte iga-
zolt jog alsplán a segélyt. Azokban az években 
és későbben la könnyes szemmel, szomorú lélek-
kel olvasták a székelyek, hogy jogosulatlanok 
óriási összegeket kaptak a Így idegenek tanultak 
a Bzékely vagyon jövedelméből. Mindezt nem be-
csületesen értelmeaett éa alkalmazott Bzabadelvű 
felfogás  jegyében csinálták. A tulajdonos határőr 
leszármazottak pedig tartsák becsületbeli köte-
lességüknek segíteni a nem jogosult cslkl ssékely 
testvérolkoDi 

Daradics Félix dr. felszólalása  keretében 
Kováts Károly dr. álláspontját teazl magáévá. A 
jogosultság kiterjesztése mellett foglal  állást. 

A ketsaarl jogfosatas. 
Qyörgypál Domokos dr. nyugalmazott fő-

ispán, a Caiki Magánjavak volt elnöke szerint a 
Bzékely határőrök nem Józaef  császár adomány-
levelével lettek a vagyon tulajdonosai, hisz 11. 
Józaef  nem adhatott, mert nem volt miből, hanem 
ősfoglaláB  jogán. Szerinte a vagyon kétségtelenül 
a caiki székely határórcaaládok leszármazottalé. 
Az elől azonban rem lehet, da nem la Bzabad 
elzárkózni, hogy a jövedelemből a többi csiki 
székelyek ia részesüljenek. Az értekezlet kérje 
fel  az igazgatótanácsát, hogy a Jogosultak össze-
írását kezdje meg. 

Gaál Eodre dr., a Caiki Magánjavak nyu-
galmazott igazgatója megállapítja, hogy II. József 
fa  1. Kerencz József  intézked sa nem szociális, 
hanem ha almi célokat azolgált. A monarchia ha-
táralt köröa-körül jól szervezett határőrök védték. 
Ezt bizonyltja az a tény, hogy amikor a román 
és máa határőröket megerősítették jogaikban a 
székelyektől elkoboztak, mert az uralkodó család 
Erdekei ellen fogtak  fegyvert  1848-ban. 

A kiogyesés után aztán I. Ferencs Jéaaef 
aem tehetett egyebet a felelős  magyar kormány 
előterjesztésére: vlsssaadta a vagyont a Bséke-
lyeknek Is, hlaa egy orazágban egy ÓB ugyanaaen 
uralkodó nem mérhetett két mértékkel éppen an 
uralkodó faj  kárárn. Ebből követkealk, hogy aa-
nak a vagyonnak, mslyet nem jogalap, hanem 
ürügy alatt Immár kétsaer koboztak el — 1849-
ben és 1923-ban — félreérthetetlenül  tUntannl 
kell a heiyaetét. A vagyon tulajdonjoga, célja éa 
antónom kezeléséhez aammllyen kétség nem férhet. 

Velita Ernő dr. mlnlBaterl titkár réznletesen 
kifejti,  hogy a kormánysat a legmesszebbmenő 
jéindu'atlal akarja tisztázni éa végérvényesen 
rendenal a cslkl asékelység e kérdését. A cél 
elérése érdekében örömmel vess minden javat-
latot áa folvllágoaltást. 

Kováta Károly dr. főispán  felvilágosításai 
után Ábrahám Jóasef  dr. alispán bejelenti : Bsep-
tember hé 29-én mlnlsnterköal blaottaág elé kerül 
a Cslkl Magánjavak ügye. Aa lgasgatótanács esért 
tarlotia Bsűkaégjanek álláatfoglalnl  a kérdésben, 
amit Illetékes helyre e'jultat, a tulajdonosok vi-
szont Őrömmel vetalk tudomásul, hogy es a fon-
tos kérdésük véglegesen jó megoldást nyert. 

^ ^ __ Ferenos Gyárfás. 

Irodalmi est Csíkszeredában. 
Oxtéber 7-én (csütörtökön) este n saékely-

földl  müvéaaetl év Keretében tartja meg Irodalmi 
estjét a calkaaeredal Turul mosgó hnlylségében 
a Pécsi Jinus P»naonlui-Táraaság. As irodalmi 
eat műsora: 1. Odvöalés tartja: Nagy Bűdre a 
Kemény Zalgmond társaság tagja. 2. Bavesetó 
tartja : F acher Bála a Janus Pannonius táraaaág 
elnöke. 3. Duaántu1 sa ellem a: Várkonyl Nándor 
dr. elótdáaa. 4. A La Graage ária. Erkel: Hn-
nyadl LV>aló c. dalművéből. Énekli: K. Wojte-
kovlts O «a aongorán klaér: Lánl Oaakár dr. a 
kemény Zsigmond társaság tagja. 6 Makay Gusa-
táv előadás keretében duaántull veraeket ad eló. 
6. Tatay Sándor novelláját olvassa feL. 

A Dunántul íróinak csíki bamntatkoaását 
fogadjuk  testvéri Baeretettel Kérjük köaönaégün-
ket, hogy érdablódéaével avassa ünnepé eat a 
ritka alkalmat. Annak aa olyan aokat haugoalatetl 
magyar egységnek a megteremtése éppen a kul-
turális vonalnn kell elkeadődjön. Nem alkalmea 
erra a politikai gyűlölködés levegője. Amikor as 
Irodalmunkon keresalül egymásra találunk akkor 
magától következik aa, hogy megértsük egymást 
a magyar élet egyéb területein ls. 

As irodalmi est kesdete eate 7 órakor. Je-
gyek elővételben a Vákár Baletbea. 



40. 9tám. C S I K I L A P O K a-ik oldal. 
Az árulók sorsa világosan mutatln. 
hogy mire számíthat az olyan nép, 
amely önmaga helyett másra számit. 
, , A hármsBegyezmény megkötésének évfor-
dulóján beiaéltek a tengelyhatalmak külügymlnlsa-
terel. Rlbbentrop német kűlűgymlnlBster hangoa-
tatta, bogy a hármasegyeiménybe tömörölt álla-
mok tlaatában voltak, hogy ea a szövetség egy 
nap tólBk a legteljesebb harci próbatételt la meg-
fogja  követelni. Éa aa egyeamény Námetonaág-
Olaaaoroaág-Japán Magyarország-Románia Sa'ová-
kla-Bulgária éa Horvátonaág népeit megállapo-
dásra aaóUtotta. Bnnek megfelelően  magas célt 
tüsött ki, amely abból állott, hogy esek a kény-
szer ssersódésekkel Igaaságtalanul háttérbe ssori-
tolt népek bejelentsék az élethes való Jogukat. 
A német kBIBgvmlnisster kifejtette  Angliának, 
Amerikának és Orossorsaógnak ason törekvését, 
amivel rabszolgákká akarták tenni a hármasegyez-
mónybes tartozó népeket. Aa olasa árulással kap-
csolatosan bemutatta, bogy aa árulókat ma la 
fogva  tartják, as olasz népet megaiáaták. Ea aa 
árulók megsaokot sorsa vllágoian mutatja, mii 
várhat egy nép, amely azt bisai, hogy ebben aa 
élet-halál harcban bárki másra siámlthat, mint 
Önmaga és ssövetségesei erejére. B*ssédében ki-
jelentette, hogy a német n?p est a harcot csak 
győaelemmel fejezheti  be. 

lapán a háborút az eredmé-
nyes befejezésig  folytatja. 

Slgemlcn Japán külügyminiszter Is besaélt a 
hármasegyenméay évfordulóján.  — Hangsúlyozta, 
hogy Japán az egyeaményhea hll marad bármi ls 
történjen. Ba a bábom önvédelmi barca, amely-
ben Japán arra törekBsik, hogy Keletáaslában 
lgaaságoB rendet teremtsen. Besséde során klje-
lentette a lapán kBIflgymlnlsater,  hogy a bábornt 
a Japán nép aa eredményeB befejeaéaig  folytalja. 
Mussolini, 

a hármasegyeamény évfordulóján  Bsenetet 
Inténett aa olasz néphez. A köatáraaaágl fasiszta 
OlaaBorsaág nevében kijelentette, hogy a megalá-
•áaaak eaeket a napjait kl fogja  küszöbölni törté-
nelméből és vérével mosaa le azt a szégyent, 
amelyet egy alfajait  uralkodó akart orssága hagyo-
mánya1» és dicső múltjára hozni. 
Shiczy Jenő külügymi-
niszter rádió beszéde. 

A háromhatalmi egyeamény aláírásának 3 ik 
éves évfordulóján  n magyar kBIUgymlnlsater rádió 
beszédet mondott a magyar nemaethes. Rámuta-
tott BB elmúlt világháborút követő Igazságtalan 
békekötézekre, amely Magyarországot a legsúlyo-
sabban megalásta. Banek követkeatébeo Magyar-
oraaágnak csak egyetlen célja lehetett klkBadenl 
az Igasságtalanaég lóvátételét. A magyar politika 
Irányát a kBlflgyminlsster  ebben az élet-halál küz-
delemben Így kSrvonalaata: ntnakat a nemzeti 
becsület és a nemseti érdekek Íratlan törvényei-
nek hűséges betartása saabja meg. Aa a törhetet-
len meggyóaődéBÜnk, hogy a jelenlegi világégés 
után el kell jönnie aa lgasaágos béke koraaaká-
nak, amely minden nemzetnek nagynak és kicsiny-
nek egyaránt blatosltja as életlehetőséget áa bol-
dogulást. Beaaédét esekkel a szavakkal fejezte 
be: Hlsaük a keresztény clvlliaáclóban, az euró-
pai műveltség értékelben és erejében ÓB a jó szán-
dékú emberek erőfeszítéseinek  és áldozatainak 
sikerében. Bsen as uton Járlnnk eddig éa eaen aa 
uton, a becsület és a nemset érdekelnek utján 
fngnak  tovább ls haladni. 

Mefltántorittiatatlan  hit a győzelemben. 
A küzdő államok kOIUgymlnlsateretnek bensé-

delból asemelvényeket adtunk. Hatalmas megnyl-
latkosáaokenek, amelyek hitet sugároznak minden-
felé.  Férfid  beaaédek, érdemes asokat meghall-
gatni. Látjuk naponként, hogy milyen kevés n 
határoaott gerinces ember. Annál több a vén-
aasaoay, mladen locsogást felfogó  gyesge báb-
ember. Néaaűak a németek, a japánok felé  és 
merítsünk eaeknek a népeknek hősi lelkéből, fel-
emelő véráldosatáttl és acélos bitéből legyőzhe-
tetlen erőt. Van-e Baebb an egéss vUág csodálatát 
kiérdemelni. Csakhogy est nem lehet másként, 
•I.T , nagy Időkhöz méltó viselkedéssel. Ml DS-
•varok a történelem soráa vltéa nép voltunk. — 
Lenünk Aaatábaa aazal, hogy a mostani háborn 
la elvan helytálláat fog  követelni a mai magyar 
aemaedéklől, amivel nemselflak  Jövő sorsát pecsé-
teljlk meg- Bs a aem mindennapi feladat  egész 

embereket követel. ás ml már a magunk saomorn 
példáján okultunk. AB elmnlt kisebbségi Idők meg-
tanítottak arra, hogy lakább becsülettel ssázsBor 
meghalni, mlat fegyvertelenül  klasolgáltatottnak 
lenni. Ilyen lélekkel késsOlJBnk betölteni hivatá-
sunkat. MegBsaladnl nem szabad, de ml magyarok 
nlnca is hová meneküljünk. Bármi történjen, ne-
künk Itt élnünk éa meghalnunk kell. 
Magyarország elismerte 
Mussolini kormányát. 

Magyarország külügyminisztere közölte a 
német külügyminiszterrel, hogy a magyar kor-
mány ellameri Mnsaollnl köatársaságl fasissta 
kormányát. Tekintettel arra, hogy a magyar kor-
mánynak jelenleg nincsen kapcsolata a Ducaval 
aaért arra kéri a német külügymlnlastert, bozza 
tudomására a Dncenak, hogy MagyerorBBág népe 
sohaaam fogja  elfelejteni,  hogy mit telt érdeké-
ben Mussolini és esért a magyar aemaet őrök 
hálára van köteleave a Duce Iránt. 
A szovjet óriási erőfeszítései. 

A Bsovjet a Dnyepertől nyugatra nem tud 
teret nyerni. A német caapatok minden kísérletet 
meghiúsítottak. A rendkívül súlyos elhárító har-
cok tovább tartanak as egéss oross fronton. 

A száj és köröDfájás  átragadt 22 emberre is. 
Miután aa alcslkl községekben a Baáj és 

körömfájás  fellépett,  Időszerűnek találom köaöínl, 
egy régi tapasstalatomat. 

A rlmassombatl földmlves  lakóiénál aa igaa-
gatónak nagy gooddal nevelt leányán körömfájást 
tünetek léptek fel.  Aa Iskola orvosa, mielőtt vég-
leges véleményt mondott volna, előaetesen álta-
lam átvlaigáltatta aa lBkola állat állományát. 
Köflben  érdeklődött a környék állatai Iránt ls. 
Ssbol semmi. Biek ellenére mégla kénytelen volt 
megállapítani, hogy a kislány száj és köröm-
fájásban  ssenved. 

Zijos vita kesdődlk aa orvos és Bsülők kö-
sött, a mire a konyhában lévő Baakácané átjön, 
s felveti  a kérdést, va'.yon a mnlt héten Borsod 
megyéből küldött vaj nem beteg tehenektől Baár-
maalk-e? Azonnal telefonálnak  át, amire köallk, 
bogy a tehenek köst ssáj és körömfájás  van, Igy 
nincs kizárva, hogy a vaj fertőzött. 

Most már az volt a kérdés, miként történ-
hetett meg, hogy abból a vajból kllencn ettünk, 
mégis csak a kislány betegedett meg? Erre Is 
aa orvos hamar megtalálta az okot. A kislánynak 
egyik ajkát a ssél kifújta,  a ml által egy alig 
látható seb képaődött, ás esen át történi a fertóaés. 

Esek ntán fölösleges  a különösebb figyel-
mestetés, hogy a vaj fogyaaalása  körül nagy-
ovatoasággal járjunk el, éa forralatlan  tejet ne 
lgynnk. 

Bföke  Mihály. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Október 6. 

A magyar mnlt dicsőséges emlékei köaül 
való október 6. Minden magyar lelke megmoadul 
eseu a Bsomoru évfordulón.  1849 október 6-áu 
tlaenkárom vértann halálával feleződött  be a 
magyar aaabadságharc, aa a küzdelem amelyet 
annyi lelkesedéssel folytatott  es a nemset a leg-
saentebb jogáért: a szabadságáért. 

A magyar történelemnek legmegráaóbb, leg-
tragikusabb eseménye. Alig lehet elfele|tenl  a 
boisauaak, sz Igazságtalan vérszomjnak aat a 
kegyetlenségét, amellyel a győztes egy egéss 
nenuelet gyásaba borított. Jól tudjuk ml volt a 
nemaet soraa a szabadságharcnak a túlerővel 
ssemben való elbukása ntán. Msgaláatatáa, íldös-
tetés, börtöp, golyó ÓB akaaatófa.  Szinte két év-
llaeden keresztül senyvedett a nemset salne java 
a börtönökben. As aradi tlseahárom vértanú ki 
végsósévei elssabadnlt aa önkény furiája  ÓB nem 
volt magyar család amelyet gyásaba ne döntött 
volna aa elvakult győzelem... 

Ma Ismét kritikus Időket él a aemaet. Fegy 
veiről keaében késsen áll arra, hogy bárkivel 
ssemben megvédelmease uabidságát, független 
életét. Nem tudhatjuk mit boa a holnap. Aasal 
azonban minden magyar llsBtában van, hogy ne 
künk elbnkal nem lehet A történelműnk a ssen 
vedéseknek, a megpróbáltatásoknak szörnyű Idő 
saakalt jogysl fel  minden elbukásunk utáa. Most 
már világ oá an látják, hogy lakább a halál mlat 
a legyősetés. 

Ml magyarok a 'aaay nemaetek mai küz-
delmében senkii aem bántott unk. Csak ragass-

kodnnk nemaeti létűnkhös. Bsért állunk fegyver-
ben. Minden erőnket, hagyományos katonai fel-
készültségűnket arra tartogatjuk, hogy ezt bár-
kivel saemben meg IB védelmesBŰk. Mlndaa az 
áldoBat amelyet B nemaet vértanul mutatnak, 
csak megerősítenek minket a történelem nj fela-
datai köaött, hogy kötelességünket éppen aaaal 
az elszántsággal teljesítsük mlntahogy ők adták 
életüket a nemzet boldogabb életének reményében. 

Ugy látjuk, hogy erre ma Is minden magyar 
ember boldogan kéBaen áll. Bnnek Igy 1B kell 
lennie, mert most igaaán csak a nemnetnek lesz 
életjoga Európában, amely ast bátorsággal, férfi 
lélekkel a maga saámára megverekedl. Az aradi 
tlsenhárom vértanú áldosata kell lobogjon min-
den mBgyar lelkében. BmlékeaaOnk ós álljunk 
készen ml Is aB áldoaattal ba aa események ngy 
követelik. 

— Október 3 : Népmüvéasetl kiállítás 
megnyltaaa. A aaékelyfóldl  mbvéssetl év kere-
tében október 3-án a CBikBseredal polgári leány-
iskola nagytermében megnyílik a népművészeti 
klállltáB. A klámtás nyitva naponta 9—17 óráig. 

— Csikvármegye aaékelysége példa-
san teljealti adoflaatéal  kötelesaegét. Vltéa 
Nyerges Qyula Csik vármegye pénaügylgazgatója 
a közigazgatási bizottság legutóbbi üléBón elisme-
réssel emlékesett meg arról a lelkiismeretről és 
kötelesség!udésról amellyel a vármegye ssékely 
.'okossága as adófizetési  kötelezettségét teljesíti, 
Ebben az eBBtendóbon as adóbefizetések  sokkal 
előbbre vannak mint a mult esatendőben, bár a 
tavaly IB aa előirányzatnak 117 Baázaléka folyt 
ha. J sllemaó erre a példáa öntudatra aa is, hogy 
aa ezévl forgalmi  adó 882 ezer pengővel múlja 
felül  a mnlt év hasonló IdÓBaakában befiaetett 
öBBaeget. A pénzügy lgaagató jelentése arra mu-
tat, hogy ennek B vármegyének ssékelysége a 
nagy ldókhös mért komolysággal és öntudattal 
áll a nemset háborús erófesaltéae  mögött. Vége-
redményben ennek as áldozatnak sike'e, a pén-
zünk értéke fOg  attól, hogy a polgár milyen meg-
értéssel és kedvvel teljesíti a háborús Időkben 
kétBógtelenfil  nagyobb megterheltetését. Büszkén 
blvatkoannk arra, hogy eB a nehés életkörülmé-
nyek köaött élő cslkl nép as egéss orsaágnak 
példát mutathat abban ls, bogy miképpen kell 
gaadaaágl vonalon 1b oda állani a nehéz gondok-
kal küzdő háborús költségvetés mellé. 

— Csikvármegyében  katonai  szolgá-
latot  teljesitS  festőművészek  képkiállitása 
Csíkszeredában,  a vármegyeház kistermében 
október  9 án délben  12 oraJror nyílik  meg. 
A kiállítás  iránt már is nagy az érdeklődés. 

— Calkvármegye auguaatus havi saa-
pornlata. Örömmel szegezzük le, hogy Csik 
vármegye a gyermekáldásban ls as ország vezető 
helyén áll. A vlsssatérés után valósággal divat 
a gyermek. Aa utcáink képe megvéllosott. Tö-
megesen fordulnak  elő as áldott állapotban lévő 
anyák, akik büszkén hordozzák a nemzet Jövőjét 
jelentő terhüket. Az Ilyen társadalomban van 
lendület, van életkedv. Aa ŐBSI vásáron felületes 
ssemlélódiBBBl legalább hatvan 'várandós anyát 
lehetett össse számolni. Ast jelenti es a ssám, 
hogy egy kisvárosi aokadalomban domináns volt, 
a példátmutató Jó-anya típus. Mennyire egéBssó-
gesebb kép. Csak pár évvel eaelőtt még a tépett-
asemóldökU, plroBkormU démon-nő volt a szembe-
tűnő. Ma mintha kiveBsőfélben  van es a naplopó 
veBsedelem. A cslkl anyák beállottak a legigazabb 
nemaetvédelem szolgálatába. Balló János dr. 
vármegyei belyetteB tisatifóorvos  jelentette a 
köalgaagatásl bizottságnak, hogy a vármegye 
auguBstua havi lermésseteB Bzapornlata 217 és 
hetvenhéttel több mint a mult eBBtendő hasonló 
Idősaakábao. 

— Megtagadta a beszolgáltatást: el-
koboaták a vágómarhát. Gidró Dávid csik-
karcfalvi,  nőtlen gaadának 10 darab zzarvasmar-
hája van. Ebből kellett volna Gldrónak egyetlen 
darabot beBaolg&llatnl. Gidró nem tett eleget az 
előírásnak. Brre a köfligaagatásl  Bservek Igen 
helyesen megtöriáshos folyamodtak  ÓB Gldrótól 
elkobosták a be nem BBOlgáltatott vágómarhát a 
közélelmesés javára. As ítélet jogerői. Nagy BBÓ-
gyen, amikor még a tehetősebb emberek Bem 
akarják teljesíteni kötelességüket. 

— Vâltosăa a magyar napi Bajtóban. 
A maroBvásárbelyi R?ggell Újság megszűnt éa 
helyébe a Székely Szó érdekeltsége kiadásiban 
Déli Hírlap címmel uj marosvásárhelyi napilap 
Indult meg. A Nagyváradon megjelenő Magyar 
Lapok ÓB Erdélyi Néplsp című napilap felelős 
kiadója dr. Vlrágh JaromoB lett. A két lap eddigi 
kiadóját dr. Scheffter  Perencet a izatmárl püspöki 
uradalmak főbiztosává  nevezték kl. 
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— SlttlAk flgrilmébi.  A ssomssédon vár-
megyékből súlyos gyermek sserencséllenaégeket 
Jetentanek. Mledee esetben Játssadoaó gyermekek 
aa áldoaatok, akik a talált lósaereket, gránátokat 
bontogatni, kalapálni keadlk. Pásilor gyermekek 
tűabe dobiák eaeket a veBuedelmea robbanó anya-
gokat, amelyek kegyetlenül össsetéplk, megcaon-
kltják vagy halálokat okoaaák. Vármegy >nkbén 
la ank Ilyen aaomorn gyermek trngédla történt a 
mult háború végén. Ma iámét katonás Időket 
élünk. A lóiaerek akármilyen vlgyásat me'lett 
elkallódhatnak éa ártatlan gyermek keaekben 
aaörnyB aaereneaétlenaégek okoaójává válhatnak. 
Eaért kötelessége minden anBlónek, hogy gyer-
mekeit felvilágoaitaa.  A bajt megelőzhetjük, ha 
a családban állandóan aaó ealk eaekról a vesse-
delmekról. Manapság ellenséges repülők Issaok-
tak ledobálni robbanó anyagokkal töltött Játék és 
egyéb hasanálatl tárcyakat. Jé lesa ezeket ls 
nyilvántartani és a gyermekeket állandóan lakn-
láanl, hogy áidoaatául ne esaanek eseknek aa 
alattomoa fegyvereknek. 

— Hősi halál. K»lntnl Viktor a c lkeee-
redsl Qana cég volt villanyszerelője még a mult 
esztendőben jelentkeaett a német hadsereg köte-
lékébe. Kelntal Viktor ktképaés után aa SS ala-
kulatokhoa kapott beosztást és hónapot on ke-
resetül résel vett azokban a hatalmas keleti 
harcokban, amelyre aa egéaa világ annyi ciodá-
lattal figyel.  Moat érkeaett hivatalos jelentés sse-
rlnt Kelntal Viktor Charkovnál hősi halált hslt. 

— Hóvld hirek a megyéből. Bíró Sán-
dorné BB. Ssékely Anna cslkaaentdomokoal aaz-
Baonyt egy hónapi fogháara  Ítéltek aaért mert 
hamis adatokat mendott be a köaélelmeaésl nyil-
vántartásba és Így több jegyet vett fel.  — öav. 
Bakó Jóssefnó  csomortánl aBsiony blr.alen ösa-
sseeBett és meghalt. A vizsgálat aorán kiderült, 
hogy régi rákbetegségben saenvedstt. Ruzsina 
Todor ho 'oitrkl gsidi szidta aa államot. E'já-
rást Indítottak ellene és a bíróság megbüntette. 
— Cslkmegyéből aa elmúlt hónapban 1700 szarvas-
marhát Beállítottak el. — Aa erdei gyümölcsök 
más évakhoa viszonyítva az Idén féltermést  ad-
tak. — A cslkl utakra ebben aa évben eddig 
68 604 köbméter kavicsot hengerelt be aa állam-
épltéssetl hivatal. — Csíkban as ősai gaboaa 
termés jé, a tavaszi ás kapások gyengébbek, a 
aarju és saéna termés egész-n roasa. — Borcsa 
L'na gyergyÓBz^ntmlklésl 7 éves gyermek a szé-
nás szekérrő! lezuhant, szörnyethalt — Orbán 
Dánlelné sa. Kovács R4aa 22 esztendős gysrg',ó-
ujfalvl  menyecske a robogó vonat tl-i vetette 
magát. Szört-yet hslt. 

— Adjak mag a bábom áldozatainak 
a vaantl ntaaaa kedveamenyét. A román 
mogazállás Idején micdes h»^lrokísn: es b»di-
bavegy a vatu'on ó:land'> 76 Bzázalékoa kedvtz 
ményt élvesett. A vtnBzat>réa ntán foly  torosán 
aárelmealk, bogy a magyar állam* a-ul<k nem 
akar|a megadni eat a kedvezményt fzosnnk,  akik 
mlndant felá'doatak  hazájukért. flrlhetetlen  ez sz 
elaárkozáa. Klsaámiihatailan aa » rombolás, 
amelyet ea a merevség okoa a hadigondozottak 
lelkében. A gyakorlat ezt mutatta, hogy a leg-
több hadirokkant csupán a helyi vona'akon vette 
Igénybe a vaButat. Soknak megélhetést jelentett 
a vaauti i-cdveamény, mert ?.rut bnaott, eladott 
és eszel pótolta silány nyugdiját. Da a vasúti 
kedvezmény bizonyos megkülöRböztetéít jelentett, 
F.mlnek erkö'c->l anlya volt. A vonatok Igy sem 
állnak meg. M'.t jelent az a vasntnak, ha Bion a 
teBtl épséget elvesaltett hadirokkant vngy a férjét 
a család fenntartóját  felá'dozó  hadiözvegy ked 
veaményesen ntazlk. Blz/oaan tudjuk, hogy a 
vasút nem bnkik bele. Él mé(is három eszten-
deje hiábB ostrcmoljék kéréseikkel. Erdély h»dl-
goidozotthi eiuton Is kérik es E'dílyl Párt par-
lamenti képviseletét, tegyék szóvá lIletíkeB helyen 
ezt a szerény kértst. Háborn vaa, mindennap 
njabb áldosatot lövetnünk. N m Bt-k HÍ, ha leg-
alább kedvezményes vasu'1 utazással lemérjük el 
a hsdigonriototiak áldosatá'. 

— Több gyógy szertáros Joga aaünik 
meg májusban, A belügyminleater hnssé tpttu 
aaoknak a isidó gyófyízf  r'ír-krek a névsorát, 
akikntk jogosüványa 1944 miju ában megszűnik. 
Csltb^n is több j0g0filtvenyn4lkü!l  sséVe'y gyógy 
sz.-.rési van, akiknek figyelme',  felhívjuk  az üre-
sedésben lévő jogosítványokra. As Űrese.désber 
lévő gyógyszertárak névjegyaéke lapunknál ls 
randelkeaésre ál1. 

— Talált-tárgyak E»y eaóernyői, lábbelit, 
felsőruhát,  1 drb. karórát, 1 drb. kéallAmpást, 1 
drb. kerékpárt éa fülbevalót  naolgáltattbk be » 
rendőrségre. Jogoa tulajdonosai annak átvitele 
végett n rendőrkapitányságnál (I. em. 10. aa.) a 
hivatalos órák alatt átvehetik. 

— Lavonto labderngómérkóaéa Oalk-
saentatmonban. Saeptember 26-án délután a 
Cdkeaenimárton éa CalkanenlBlmonl leventék kö-
aött barátságos labdarugó mérkóaés volt 0:9 
eredménnyel a caikaaeaslmonlak Javára. 

— A oalkaaeredal r. k. Segitd Mária 
gimnealiiin iskolasaövetkeaete felhívja  a diák-
ság flfyelmét  arra, hogy a tanltáa megkezdésé-
nek napjára tankönyvelt mindenki aaereaae be. 
A késedelmek elkerülése végett a Segítő könyv-
tárban saept. 27-'.ő kesdve naponta 9 tói 10 ig 
hivatalos árát tartunk, amikor a kölcsön tan-
könyveket kleaatjuk. Ali nem tud ssemélyesan 
el|önnl, as válsasos levnleaőlapon kérje a köny-
vek blntoaltását, bogy a ssámára megőrsött köny-
vek klmutatáaát köaölhessűk éa Igy a többit Ide-
jében beaaer ahasae. — As elaó osztályba be-
iratkozott  tanulóknak  Is teklntélvea számú köl-
csön tanVöny áll rendelkesésére. Mielőtt tanköny-
veiket beszerelnek, keressék fel  saemélyeaen 
vagy iráaban a glmnáslum „Emerlcink" lakola-
saövetkesetének Begitőkönyvtárát. 

— A oslkl takarményhiány. A csikme-
ayel közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén 
Kolumbán JJssef  dr. feltóháBl  tag éa Pál Gábor 
dr. őrse. képviselő szóvá tették a sséna besaol-
gáltatással kspciolntos ésarevételelket. Megálla-
pították, hogy aa ezávl aaénaterméa a nagv aaá-
razság miatt eeéssen rossz vo't. Bnnek dacára a 
vármegyénnk 2466 vagon saénát kell beszolgál-
tatni. Ea lehetetlen. A takarmány hiány miatt a 
gszdák BB ál atnlkat tömegeaen dobják piacra. 
Gondoskodni kell, hogy a vásárlásokat gyoraan 
lebonyolítsák éa tzarl a gardákat a nagy tuly-
veszteséggel járó károaodástól megmentsék. A 
felvásárolt  állatállomány nagymennyiségű busát 
konzervnek kell feldolgozni.  A helyzetre Jellemző, 
hogy as utóbbi Időben a szarvasmarha párjának 
ára 600 ptiugővel Is esett. 

— A m. kir. Könellátásügyi Minlaater 
Ur engodélyeate, hogy Cilk ós Háromszék vár-
megye közellátási kormányblutosal a KcBr-llótáel 
Felügyelőség javaslatára mindkét vármegyére ér-
vényes takarmányváeárláal engedélyeket kladhas-
aansk ekként, hogy konkrét esetben a vásárlási 
engedélyt aa eladás helye szerint Illetékes köa-
ellátá';! Kormányblatos adj.) kl. Hoaaájáru't to-
vábbá ahboa ls, hogy a gatdsköoyvvel nem ren-
delkező magáaorok sertéshlalalásra engedélyezett 
2 q ás árpsváaárláBl engedélyek a 10 000-náI 
tiseob IMekBaámu községekben lakó tisztviselők 
éa méltánylást érdemlő esetekben egyéb foglalko-
zásnak réezire is (pap, tanító, otvos, gyógyszerész 
Btb ) klndaBB*k. Az előió bekezdésben említettek 
e vásár'áal engedalyek feladásánál  IB érvényesek. 

— A Csikateredal Levente Egyesület 
elaő ökölvívó  versenyeredménye. 1 pír 
Fial Domokos C<lksaered< Liv. B. győz Veraa 
F -rerc ellen Caiksze.redal Lav. E,-y 2. pár Pddány 
többszörös bajnok Bpast gvős Mis'erB. vas vá-
logatott ell-n. 9 Saskíc? Bpv. bajnok gyóa B>-
rabás Csíkszereda L v. E, ellen 2 m ;net után 
feladta.  4 Hirváth Bp. vas. bajnok győi Biilnt 
Bpastl flbajcok  ellen. 5. Nagy Imre Csíkszeredai 
Lv. E. gyóa Nagy Jsnő Calkazareda ellen. 6. Far-
kBS B vas. győa Siabó Bpest ellen mind a kettő 
ökölvlvóbsjnok. 7. V»jda Bpast többasőrÖB baj-
nok gvőa Mltternr ellen. 8. Fdal Cil^saeradai 
L^v. Egy. esóa Kovács Ciiksaeredii Lav. Eiy. 
ellen. Â merkőziaek előtt Sulkó Bila M. ö Sz. 
blrá tartó t ssabálymagyaráaatott 1 pir ökölvívó-
val. A v.raeoyn szép számú közönség jelent 
meg és a Bud.pesti ökölvívók éa a helyi párok 
nagy tetaaés nyilvánítás mailett nagysikert ara-
tak aa ökölvívó e'aő versenyén, szent, hó 26-én 
szombaton. A CsilcBZeredtti  Levente Egyesület 
1643. okt.  bó 3 in vasárnap d  e. 10 órai kez 
dettel  rendezi  meg elsi nben Csíkszereda 
város Birkózó  bajnokságát  a Levente otthon-
ban. Din ő mérkóiések d. u 6 órától u^ána 
rzsbedfogáru  mérkőzések I D'.jtlaBzlás. A verse-
nyen M *ftynror*Eág  blrkózób»j> okai és I o?it. 
versenyzői veszlek réaa'. 

— Köavetlen oaatlakoaaa Marosvásár-
hely fete.  A nyár folyamán  beái.i ott Budapest 
—S p->i9fcanti?yörgy  gyor'motoros ioae> ezen a 
vons'oa erősen megkönnyíti a Síétei>föld  felé 
Irányuló forgaloiat,  d-t nem biztoílt köavetlen 
ciatlakoaáat a székely főváros  felé,  ahová Didán 
át aa ut csak tibb órás megsaaklt>B8al folytat-
ható. A marosváBárbnM csatlakozás meigynrsl-
tása érdekében aa Erdélyrésil Gizdustgl Ta-
n'ca javaslattal ferdült  a Máv. Waa«atóségá-
bos. ame'vet sa lgaagatéaág magáivá tett és 
kösölte a Tanáccsal, bogy a novemberi menetrend-
váltostatáB Borán a Budipaat—Srp'lasantgyörgy 
köaöttl gyorsmetoroBVonatokhoc a M.-Váaárhely 
—dédal vonalon köavetlen csat.ekeaásl létesít. 

— Ítéletek árdrágítás miatt. Bedé Gá-
bor cslkcsekefnlvi  gazda egy 42 kilós dlzaaót 
360 pengőért ndott el. Bgy hónapi fogháara  Ítél-
tek, aaonklvül aa államklac;táraak 186 pengót 
fisét  és a károsultnak 860 pengőt vlasaaflaeti.  — 
Blp'.a Etelka háromsaékl amdségkereakedó a dug-
hagymát mérte drágán. 200 p ingó p ínabüntetéere 
Ítélték. Dávid litván cMtpálfalvI  gasda 18 pengő 
értékű a tal mát egy 76 pangó értékű aayajnhért 
sdo't el. Megbüntettél ea a juhot elkoboaták. 

Htsxná l t f t r á m i i  oséplökészletelm 
klárDBltom 

720-tól 1200-asig meglepő olcsón. Kéljen ajánlatot 1 
m p h á tmnÍQ mOnakl otkkak véMa és aladáaa DlnU AfllJü&Ű  ni és használt állapotban 
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Kgyfogatu  k o o s l s z á n a t v e n n é k : 
Fodor Pál, Csiksomlyó. 

Árverési hirdetmény. 
Októbor U-én déloidtt 10 órakor Csík-

szeredán a vásártéren kettő derab ssékely faj-
tájú kanca kerül árverésre. 

A kancák adatai: Uj tusnád L (Lncl) nevű 
16 évea, almáaott májsárga. Hibája :Csáabpókoa, 

Ujtusnád 10. (Vilma) nevű 4 éves, saijjalt 
hátú, világos pej. Hibátlan. 

Méntelepparanoanokaág. 

Faeladási hirdetmény. 
A c^lkpálfalvai  erdőbin. táranlat eladja aa 

erdóblrt. Irodahelyiségében 1043. évi októbor 
hó 28 -án délután 16 órakor keadődó aárt 
Írásbeli versenytárgyaláson az 1940.1941., 1942., 
1948 évi mlntegv 40 kat. ho'dat kitevő vágterén 
található erdóhatósági bélyegaő által megjelölt 
lucfenyő  és bükkfa  anyagát. 

Aa erdőblrtokoaságl társulat 400 m.'hosaa-
tolatbn bányafa  termelésére és a Magyar Fa 
R T. cslkczépvlal rakodójára való BBállltáara van 
köteleave, mely köteleaettsAg a vevőt terheli. A 
vágterűlel a c'ikpálfalvai  II b. réss Plrlcs—Kes-
keavsarok erdőrésaben van, mely a cslkazent-
mlhálvl állomástól 29 km. távo'ságra feksalk. 

Bánnlpénn a felajánlott  árnak 10*/a a. 
Aa árveréa és saeraódésl feltételek  aa Btdő-

hir.okosság alu Írott képviselőinél, továbbá a cslk-
saeredalm. klr. erdőfelügyelóaégnél  rendelkesésre 
állanak. 

O yan ajánlatok, melyek aa árverési felté-
telektől eltérnek, vagy pánB'páoazel ellátva nln-
c*en»k, figyelembe  nem vételnek, utóajánlatok 
el nem fogadtattak. 

B'sdó aa ajánlat elfegadáaa  vagy VISBSB-
u'asllása tekintetében saabadon határos. 

írásbeli sári ajánlatok aa árverés megkea-
dáae előtt aa árvereaő blaottaág elnökénél nyúj-
tandók be. A megBjánlo'.t össaeg számokkal és 
betűkkel Is kiírandó éa as ajánlatban klfajeaeadó 
az hegy ajánlattevő an árverési saersődéal fel-
téleleket teljeBen Ismeri, azoknak magát aláveti 
éa árajánlataikat a 46.600—1943 K. M. r. fijye-
lembevételével tették meg. 

Cslkseereda, 1948 saeptember hó 29 én. 
Peronos Imre, 

erdóblit. társulat alnSke. 
109/943. vght. ssám. 

Arvaréal hirdetmény. 
Dr. Márton Gábor dgyvéd által képvlaelt TOrssflk 

Eleméi végrehajtató javára 1561 P. — üli. Uke 4s tobb 
kCTete'é» és jâral^k.i erejéig, unennylben a követelésre 
IdAközben részletfizetés  tttrtént, annak beüzámttáaáTal, • 
oslkszeredal klr. járásbíróság 1943. évi 889/2  ss. végié-
sével elrendelt kielégítést régrehaltás folytán  végrehaj-
tást sibBvedétól 1943. ért junius hó 26-án leloglalt 3000 P. 
— fillérre  beosUlt Ingóságokra a oslkssentmártonl klr. 
járásbíróság Pk. I»3I/1943 száma végzésével as árverés 
elrendeltetvén. BDDak >z 1908 évi XLI. t -o 20 §̂ a alap-
ján a kOvetkezA megnevezett: Dr Márton Gábor Qgyvéd 
által képviselt T« zs«k Elemér javára 1961 P. — fill.  s 
járulékai, továbbá a foglalást  jegyzíkOnyvból kl nem 
tané más foglaltatik  javára Is az árverés megtartását 
elrendelem, da oaak arra at esetre, ha klelégitéat Joguk 
ma la fennáll  és ha ellenQk halasztó hatálya Igóavke-
reBet folyamatban  nincs, — végrehajtást ssenvedó lakásán 
Cslkcaatószeg kézségben leendd wgtartáaára határtdóQl 
I04S. évi október hó 18-lk nap j lkk dóle ótt 10 órája 
tűzetik kl, amikor a blról'aa lefoglalt  1 sárga tehén 4 
éves, 1 fakó  tehén 3 éves s egyéb Ingóságokat a legtöb-
be» Igériuek, de legalább a Eeosár '/,-ad réciéért/kée-..-

Eénzfizítés  m'lleit el fogom  adni még akkor la, ba a 
ejelentl fél  a helyszínen nem jelenne nug, ha oaak 

•Uenkezd kívánságot iráaban nem nyllvánltT 
Cstkssentmárton, 1943 évi sseptembar bó 18-án. 

Klbálka Jónef, 
klr blr. végrehajtó. 

Nyomatott ösv. Vákár Lajosáé keajvayomdájábao, Cslkssereda. 




